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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

1 1- 2 2- 3 N 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu X      

Členění kapitol, návaznost X      

Práce s odbornou literaturou    X     

Rozsah  X     

Metodika 

Cíle práce      X  

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací     X  

Vhodnost a správnost použitých metod     X  

Popis, vysvětlení použitých metod     X  

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost     X  

Přehlednost, jasnost     X  

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň    X   

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky    X   

Rozsah    X   

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností      X  

Dosažení stanovených cílů     X  

Význam pro praxi, osobní přínos     X  

Formální stránka práce a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony X      

Stylistika  X     

Gramatika  X     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh  X     

Spolupráce   X    



 
 

Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

 

V teoretické části práci studentka vymezuje sociální klima a faktory, které ho utvářejí, a zasazuje je do 

kontextu ošetřovatelské péče. Dále velmi dobře propojuje kvalitu ošetřovatelské péče se sociálním 

klimatem přes standardy managementu kvality péče, konkrétně s hodnocením spokojenosti pacientů a 

hodnocení spokojenosti zaměstnanců. Rešeršovanými výzkumy dokládá vliv sociálního klimatu na 

kvalitu ošetřovatelské péče a vhodně si tak vytváří teoretická východiska pro empirickou část. 

V empirické části studentka však nedokáže dostatečně využít průzkum k naplnění cílů práce, 

realizovaná průzkumná sonda je velmi povrchní a její výsledky nejsou příliš přesvědčivé, v souhrnu se 

se pak v některých případech dopouští spekulativních závěrů. Přes uvedené výhrady studentka 

prokazuje dobrou orientaci v problematice kvality péče a s přihlídnutím k velmi dobré teoretické 

rešerši a k  pečlivému formálnímu zpracování doporučuji práci k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace  
(výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře,  nevyhověl) 

 

dobře 
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